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LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · FREDAG DEN 25. JANUAR 2019 9 læsninger

Referat af styregruppmøde 17.
december 2018

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat af styregruppemøde 21. November 2018 

2. Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 17. december 2018 

3. Logo – status på udvikling af logo v. Annie 

4. Hjemmeside – status v. kommunikationsgruppen 

5. Ideer til sundhed v. Grethe 

6. Gennemgang af spørgeskemarapport version 2 

7. Fuglebjerg Messen v. Annie 

8. Fase 3 – Et første overblik. Orientering 

9. Mødedatoer 1. Halvår 2019 

10. Eventuelt & næste mødes fokus 

Mødet afholdtes på biblioteket i Fuglebjerg kl. 19.00-21.00 mandag den 17. december 2018.  

Marie Louise har kage med. 

****** 

1. Godkendelse af referat 

Godkendelse af referat af styregruppemødet den 21. November 2018. Efter godkendelse 
lægger Marie Louise referatet op på facebook.  

REFERAT: Godkendt 
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2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 17. december 2018 og valg af ordstyrer til 
dagens møde. 

REFERAT: Godkendt og Marie Louise var ordstyrer 

3. Status på udvikling af logo v. Annie 

Annie giver en status.  

REFERAT: 

 Marie Louise fremsender T.Leanders bud frem til alle i styregruppen 

- Styregruppen summer frem til næste styregruppemøde, da ikke alle var tilstede fra 
styregruppen 

- Annie giver Tanja en tilbagemelding 

4. Hjemmeside – status v. kommunikationsgruppen 

Kommunikationsgruppen giver en status 

REFERAT:  

Marie Louise kontakter Mia West mhbp at fortælle om at klyngens hjemmeside er i 
luften, hjemmesidemødet den 29. Januar og initiativgruppen om filmeftermiddage for 
ældre. 

Mette undersøger om kommunikationsgruppen kan deltage i en ’onsdagskonsultation’ 
hos kommunens kommunikationskonsulenter 

Grethe er blevet forfatter på hjemmesidens ’køb & salg’ ”Fra mig til dig” 

29. Januar kl 18-19: Undervisning af DGI af forfatterne på hjemmesiden.  

Vedr hjemmesiden: 

Annie undersøger om der kan komme billeder ind under ’Natur’ 

Annie arbejder på at få kontakt med ’Jægerklubben/Pubben’, så deres arrangementer 
også kommer ind i hjemmesidens kalender 

Generelt: Sig til hvis der er arrangementer, der skal ind i hjemmesidens kalender 

5. Ideer til sundhed v. Grethe 
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Grethe fortæller styregruppen om ideer til sundhed i landsbyklyngen.   

REFERAT: 

Grethe fortalte om hendes ide til en initiativgruppe om filmeftermiddage for ældre: 

- Baggrunden er bekæmpelse af ensomhed – for ensomhed er i den grad grunden til for tidlig 
død og lav livskvalitet! 

- Grethe har kontaktet aktivitetslederen Ingelise Hansen og vicedistriktschef Anne Jervelund 

i Fuglebjergparken, der er interesseret i et samarbejde. De første tanker om ideen er: 

- Filmeeftermiddag ente hver uge eller hver anden uge 

- Medbringe eller købe øl, vand, kaffe mm. (Muligheder skal afklares) 

- Opfordre flere til at være med i initiativgruppen ’Bekæmp ensomhed’ >> der laves artikel i 
avis og oprettes begivenhed på FB samt skrives mail til de 104 fra 
spørgeskemaundersøgelsen, der har markeret at de gerne vil bidrage med frivillig tid til 
klyngen (Marie Louise gør det).  

- Midler til blandt andet køb af højtalere: 

Veluxfonden kan søges 

Næstved Kommunes pulje til frivilligt socialt arbejde (Mette holder styregruppen 
orienteret om puljen og ansøgningsmuligheder) 

- Opstartsmøde den 18. Januar kl. 14 i Fugleparken hvor form mm drøftes 

- Bemærkning fra styregruppen om at Præstegårdens mødelokale kan lejes for 50 kr såfremt 
der skulle blive et behov for det.  

6. Gennemgang af spørgeskemarapport version 2 v. Marie Louise 

Styregruppen får fremsendt spørgeskemarapporten i den layoutede version senest fredag den 
14. December. Den skal gennemgås ifht. layout (især) – feks. er billederne placeret bedst 
muligt? Er der faktuelle fejl, der har sneget sig ind? Og lignende.  

REFERAT: 
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Marie Louise samler op på de faktuelle fejl og sender til DGI 

7. Fuglebjerg Messen v.Annie 

Der er sendt ansøgning afsted omkring donation af stadeplads. Andet der skal vendes her før 
jul? Hvis landsbyklyngen får en stadeplads, er Marie Louises forslag, at vi til januar-mødet 
drøfter hvilket materiale, der skal udarbejdes og hvem, der gør hvad  

REFERAT: 

Lions har bevilliget styregruppen en stand på Fuglebjerg Messen, som en opstartshjælp. 
Det er styregruppen rigtig glade for. 

På næste møde vil styregruppen planlægge hvordan standen skal opbygges (feks en 
projektor, der viser hjemmesiden) samt hvilket materiale, der skal være klar (Kort 
drøftelse af brochure med indsatsområder, vision) + det hele praktiske: En vagtplan 

Annie skriver og siger TAK til Lions 

8. Fase 3 – et første overblik v. Marie Louise 

Marie Louise giver en første overblik over de næste skridt, der ligger i ’DGI-processen’. På det 
første styregruppemøde efter julen, foreslår Marie Louise, at vi går dybere ned i de enkelte 
opgaver og finder ud af hvordan vi vil arbejde med dem. 

Forud for styregruppemødet den 17. December mødes Mette, Marie Louise og Elisabeth og 
kigger på fase 3 set ifht. allokering af tid og ressourcer. Der kan derfor være rettelser til den 
fremsendte oversigt. 

REFERAT: 

- Marie Louise gav et første overblik over aktiviteterne i de næste faser frem til september 
2019 

- Styregruppen arbejder videre med planlægningen af den næste fase til næste møde den16. 
januar 

-  Inspiration til motto for klyngen: ”Ikke for én men for klyngen” 

8. Mødedatoer for 1. Halvår 2019 

Marie Louise forslår følgende mødedatoer (jf. også vedlagte power points der uddyber ifht. 
faserne):  
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Uge 3: Proces, Indsatsområder 

Uge 6: Indsatsområder, Vision 

Uge 10: Vision, Arbejdsmåde 

Uge 13: Igangsættelse af initiativgrupper for indsatsområderne ved en nytårs/forårskur 

Uge 14: Handleplanskabelon, formen på initiativcafeer 

Uge 17: Initiativcafe & Organisering 

Uge 21: Initiativcafe & Organisering 

Uge 25: Initiativcafe & Organisering & fase 5 (planlægning af fejring) 

REFERAT: 

Næste møde blev planlagt til den 16. Januar (efter mailkoorespondance omkring jul) kl 
19-21 på Fuglebjerg Bibliotek. Marie Louise har booket i kalenderen og booket 
mødelokale.  

Kim bemærkede at han har ferie uge 5-7 

6. Eventuelt og fokus for næste møde 

Eventuelt: 

Der er opstartsmøde omkring Unge i Landsbyklynger den 5.februar  

Der var enighed om at der ikke skal træffes (større) beslutninger over mails, men emnet 
skal sættes ind på dagsordenen til næste møde 

Der var drøftelse af muligheden for at nedsætte en initiativgruppe om forskønnelse af 
byrummet i forlængelse af, at Byrådet i budgettet har afsat midler til det i budgettet.  

Drøftelse af at nedsætte en initiativgruppe om motion/løbeklub 

Næste møde er den 16. Januar kl 19-21, hvor fokus vil være på: 

Planlægning af fase 3-5 især fokus på fase 3 (visionsarbejdet) og på en drøftelse af 
arbejdsmåden for fase 4. 

Planlægning af Fuglebjerg Messen 

Logo 


